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R O A R S K I L D E

Roskildenser-Samfundets årsskrift er i 
mange årtier udkommet som et flot skrift 
med farver og på glittet papir. Vi har selv 
været stolte af bladet og har i tidens løb 
fået mange rosende ord fra modtagerne.

MEN det går desværre ikke længere. 

Den digitale verden er kommet for 
at blive, og vi har i foreningen måttet 
beslutte, at fremtiden også for os bliver 
digital. Økonomien omkring porto og 
trykning af Roars Kilde hænger slet ikke 
sammen mere, sidste år var udgifterne det 
dobbelte af, hvad vi får ind i kontingenter, 
og vores kasserer har råbt ”vagt i gevær” !

Vores hjemmeside www.roskildenser-
samfundet.dk overtager fra nu af mere 
og mere af vores kommunikation med 
medlemmerne og andre interesserede 
– både i forbindelse med indkaldelse til 
generalforsamling og invitation til de 
årlige jubilarfester med  tilmeldingsskema 
og info om forhåndsbetaling - og udgivelse 
af Roars Kilde med artikler, nyheder og 
meddelelser. 

Derudover går vi med tanker om at ud-
sende et nyhedsbrev et par gange i årets 
løb på mail.

Bestyrelsen har foretaget en rundspørge 
blandt medlemmerne, om de vil modtage 
bladet digitalt eller i papirform, og resul-
tatet har nærmest været 50/50. Vi har så 
besluttet i en overgangsperiode både at 
lade bladet udkomme på vores hjemme-
side og sende det som mail til dem, der 
har oplyst deres mailadresse, samt at lave 
en papirudgave i en enklere og billigere 
kvalitet  til dem, der foretrækker dette el-
ler ikke har adgang til en pc’er. 

Katedralskolen har givet os et tilbud om 
som et forsøg i år at få trykt bladet på 
skolens trykkeri, og det har vi med glæde 
taget imod.
Her er så den første udgave af det ny 
Roars Kilde, som vi håber vil blive positivt 
modtaget.

Lise Svenstrup
Formand for Roskildenser-Samfundet

Roars Kilde
I nyt og anderledes design
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R O A R S K I L D E

Generalforsamling 2011 

Lørdag den 18. juni 2011

Generalforsamling og jubilarfest afholdes lørdag den 18. juni 2011 
på Katedralskolen, Holbækvej 59, Roskilde. 
 
Kl. 16.00     GENERALFORSAMLING med følgende dagsorden:

1. Beretning.
2. Regnskab.
3. Studie- og uddannelsesafdelingen og Rejselegatet.
4. Indkomne forslag.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Valg af bestyrelse.
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt.

Kl. 17.00     JUBILARFEST med følgende dagsorden:
Velkomstdrink. 
Festmiddag og kaffe. 
Pris pr. kuvert kr. 400,-.

Efter middagen dans og lanciers. Aftal deltagelse med klassekammerater. 
For de, der først kommer efter middagen, er entréen kr. 100,-.

Tilmelding af jubilarer til årsfesten senest mandag den 13. juni 
til Henrik Sørensen, Humleorevej 20, 4140 Borup, e-mail: hes-anl@privat.dk, 
med angivelse af årsgang og klasse. 
 
Tilmelding kan ske via vores hjemmeside www.roskildensersamfundet.dk

Med venlig hilsen og PÅ GENSYN

 Bestyrelsen

PS! Roskilde Katedralskoles Biblioteksforening afholder
generalforsamling på skolen kl. 15.00.
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R O A R S K I L D E

Roskildenser-Samfundets formål er ifølge 
vedtægterne,

at vedligeholde forbindelsen og 
styrke sammenholdet mellem 
gamle  elever fra RKS

at støtte og hjælpe gennem lån 
og legater

at fremme, hvad der tjener til 
gavn for skolen

Års- og jubilarfesten, der hvert år finder 
sted i første halvdel af juni, er foreningens 
største opgave. 
Bestyrelsens adressesøgere begynder al-
lerede i oktober eftersøgningen af næste 
års jubilarer, og jeg vil rette en stor tak 
til Grete Præstmark, Flemming Wahrén, 
Mette Backman, Lisbet Guhle, Steffen 
Løvkjær og Henrik Sørensen for deres 
store arbejde – Henrik skal have en ekstra 
tak for arbejdet med at modtage og styre 
tilmeldingerne. 

I 2009 kom der 285 gamle elever til festen 
– en lille tilbagegang fra 2008.
Servering og hjælp denne aften havde 
pedel Fahti ordnet sådan, at elever fra et 
par klasser arbejdede hårdt hele aftenen 
og til gengæld fik et bidrag af os til deres 
rejsekasse.

Vi har i mange år nydt godt af det tilbud, 
som rektor Claus Niller Nielsen har givet 
os, nemlig at vi kan afholde festen på 
Katedralskolen. 

Da rektor også selv er en aktiv deltager og 
positiv rådgiver i foreningens øvrige arbe-
jde, vil jeg her rette en varm tak til ham for 
hjælp og støtte i det forløbne år. 

Også tak til skolens øvrige personale med 
Fahti i spidsen for udførelsen af en række 
praktiske opgaver i forbindelse med jubi-
larfesten samt til personalet på kontoret 
for altid velvillig bistand.

Mette Bachman, hvis job det er at finde 
frem til vores 25-års jubilarer, har i årets 
løb også overtaget opgaverne med at styre 
medlemskartoteket og modtage kontin-
gentindbetalinger. 

Udgivelsen af vores årsskrift ”Roars Kilde” 
er endnu en af vores store opgaver. Tak til 
Andreas Sethedal, vores redaktør, der gør 
et stort arbejde for at få indsamlet og re-
digeret stoffet, så det ved udgivelsen er et 
skrift, vi kan være stolte af at præsentere. 

Det er også en meget stor udgift for os 
med trykning og forsendelse, og besty-
relsen må se den mulighed i øjnene, at det 
i løbet af få år kan blive nødvendigt at udg-
ive bladet digitalt på nettet i stedet for på 
papir. Også tak til Andreas for opsyn med 
og vedligeholdelse af vores hjemmeside.

Roskildenser-Samfundet har en ud-
dannelsesfond, der kan yde lån og give 
rejselegater til et antal ansøgere blandt de 
nyudklækkede studenter. 

Formandens beretning
Formanden Lise Svenstrups beretning ved

Roskildenser-Samfundets generalforsamling den 18. juni 2010
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R O A R S K I L D E

Vi kan derved give dem en håndsrækning, 
så de kan rejse ud i verden og samle rele-
vant viden til den uddannelse, de brænder 
for og vender hjem for at starte på. 

Via en fin pr-indsats fra skolens side til 
3.g-erne fik vi 9 ansøgninger og kunne - 
takket være en donation fra en gammel 
elev - give 7 rejselegater, som jeg overrakte 
ved dimittendfesten til 
7 glade studenter.

I ”Roars Kilde” i år (2010, red) er der trykt 
3 hilsner fra legatmodtagere fra henhold-
svis London, Afrika og Guatemala, der 
takker for vores velkomne tilskud til deres 
rejseudgifter og fortæller os om deres 
oplevelser og uddannelse, siden de forlod 
skolen.

Jeg vil slutte med at takke bestyrelsen og 
skolen for godt og positivt samarbejde i 
året, der er gået. 

Lise Svenstrup
Formand for Roskildenser-Samfundet

Nye kræfter
Roskildenser-Samfundet

Foreningens formål er at vedligeholde 
forbindelsen og styrke sammenholdet 
mellem gamle elever fra Roskilde 
Katedralskole.

Vi kan herudover yde studie- og uddan-
nelseslån til medlemmerne og give rejsele-
gater efter ansøgning fra dimittender. 

Vi kan også fremme, hvad der tjener til 
ære og gavn for skolen. Dette har vi så 
gjort siden Samfundet blev stiftet i 1916. 
Det vil vi gerne blive ved med. 

I det daglige varetager bestyrelsen de 
nødvendige opgaver. Hovedopgaverne er 
at finde adresser på årets jubilarer og at 
formidle vores medlemsblad Roars Kilde. 

Finder du, at du kan afse tid til det af og 
til spændende job at finde adresser på 
jubilarerne eller medvirke til

at gøre vort medlemsblad Roars Kilde 
og hjemmeside  bedre er du mere end 
velkommen.  Enten som medlem af besty-
relsen eller som ”løsarbejder”.

Vi vil også gerne have hjælp til at gøre vore 
års-og jubilarfester endnu mere attraktive 
for jubilarerne og vore medlemmer.

Som tillægsgevinst får du mulighed for at 
følge dine egne skolekammeraters videre 
forløb i tilværelsen og mulighed for at 
følge skolen i fremtiden på tæt hold.

Ring, skriv eller mail til en fra bestyrelsen, 
om du er interesseret! Vi håber, at du 
har lyst til at prøve kræfter med vores 
gøremål.

Vi savner dig!

Bestyrelsen
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Fotograf: Peter Jørgensen

Indvielse af multihallen
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Dimissionstale 2010 
Ungdommen - et fundament for resten af livet

Nu står vi her ved af slutningen af endnu 
et fantastisk år på RKS. At påstå, at det 
har været det bedste nogensinde, på en 
skole med næsten 1000 år på bagen, må 
nødvendigvis blive et postulat. Men det 
har i hvert fald været et af de bedste i 
de 11 år, jeg har været rektor her. Vi har 
gennemført en gennemgribende ombyg-
ning af skolen med etableringen af en 
ny hal, nye musiklokaler og en helt ny 
indgang øst. Sammen med ombygningen 
fra 2005, som gav os tilbygningen i midten 
af Atriumgården og studiecentre placeret 
over hele skolen, fremstår skolen nu som 
en ny og moderne gymnasieskole. Og 
sammen med et helt fantastisk søgetal – 
det næstbedste i Danmark - giver det de 
bedste betingelser for at udvikle og drive 
et helt enestående gymnasium. 

Det betyder samtidig, at skolen næste år 
er større end nogensinde. Efter sommer-
ferien vil skolen rumme mere end 1100 
elever. Det er mange, men det er vigtigt at 
holde fast i det positive i, at så mange tag-
er en studentereksamen. Det betyder en 
generel højnelse af uddannelsesniveauet i 
Danmark og det betyder at videre uddan-
nelse er tilgængelig for mange. 

For helt at forstå denne udvikling, kan jeg 
fortælle, at en af vores 50års studenter 
jubilarer, ved vores årlige jubilarfest for 
to uger siden, gav mig Roskilde Tidendes 
omtale af rektor Tolderlunds tale ved 
translokationen på Roskilde Katedral-
skole den 22. juni 1960. Overskriften var 
”Produktionen af studenter er inde i en 
næsten eksplosiv udvikling”. 

 
 
Og Tolderlund sagde bla. andet til studen-
terne for 50 år siden: ”I er en forfærdelig 
masse. For bare et halvt århundrede siden 
– dvs. i 1910 (CNN) - kunne det sam-
lede studenterhold fra RKS rummes i én 
hestevogn. Nu nærmer vi os stærkt de 100 
pr. år.” og fortæller videre, at på grund af 
tidernes ugunst på lærermarkedet havde 
skolen i 1960 en klasse med 36 elever.

I er 272 studenter og det er ikke én for 
mange. Jeg glæder mig over hver enkelt 
student uanset resultat for jeg ved, at en 
eksamen i alle tilfælde er bedre end ingen 
eksamen. Og samtidig glæder jeg mig over 
alt det I har lært ud over det, I har lært i 
undervisningen.
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R O A R S K I L D E

Om jer som RKS årgang
Noget af det, der har været kendetegnende 
for jer har været stort engagement og høj 
kvalitet i det sociale liv på skolen. Jeg kan 
nævne Morgensamling, hvor jeg takker for 
det fantastiske videoklip fra Nillers Crip 
– og pointere, at jeg kører Kildemose og 
ikke Centurion. Jeg kan nævne jeres for-
rygende Julerevy. Der bliver virkelig noget 
at leve op til for lærerne næste år.
 
Jeg vil også nævne jeres medleven i Duné-
koncerten. Hvilken fantastisk koncert. 
Duné spillede som om de var på Orange 
Scene og I opførte jer som I var et publi-
kum på 50.000. Jeg har ikke oplevet noget 
lignende siden, jeg så Led Zeppelin i KB 
Hallen i 1970. 

Også Råkost har fået højnet kvaliteten 
gevaldigt og det har skærpet interessen for 
bladet og ikke mindst interessen for alle 
de gode historier Råkost bringer. Og at vi 
interesserer os for hinanden er jo grundla-
get for vores fællesskab her på skolen.

Og lad mig derudover nævne:
Det var jer der fik etableret loungen – ikke 
nødvendigvis til alles umiddelbare tilfred-
shed, men jeg er sikker på, at det på den 
lange bane bliver det rigtig godt for alle. 

Det var jer der medvirkede i Atlantis, 
i Skillingsoperaen og i Skatteøen – tre 
musicals af høj kvalitet, hvoraf I selv 100 
procent stod for de to af dem. Tak til alle 
for en fantastisk indsats i den forbindelse, 
for nogle forrygende oplevelser og en per-
sonlig tak for at få indblik i et enestående 
sammenhold. 
Det var jer, der løftede niveauet for 
nedtælling til sidste skoledag.
Det var jer, der afholdt en flot og fantasi-
fuld Gallafest

På alle de områder har I indført nye høje 
RKS-standarder. Det stiller krav til de 
kommende 3. g’ere.
Og så ved jeg jo godt, at det også handler 
om, at der er enkelt personer der går foran 
og med engagement og det gode 
eksempel viser vejen. Men som samtidig 
har opbakning fra alle jer andre. 

Jeg fremhæver sjældent enkeltelever i 
min translokationstale, men en enkelt 
episode må jeg nævne i år. Jeg havde 
nemlig den fornøjelse, at jeg for en god 
måned siden fik en lang samtale med en 
af jer, hvor vi drøftede, hvad der er godt 
ved RKS og hvad der kan forbedres. Ikke 
mindst omkring de sociale aktiviteter på 
skolen. Vi fik også rundet i hvilke perioder 
jeg havde været en god rektor og hvornår 
I havde oplevet mig stresset. Det er den 
slags samtaler, som jeg alt for sjældent har 
med mine elever, men som jeg lever højt 
på længe, for de giver mig en kærkommen 
lejlighed til at se tingene fra jeres synsvin-
kel. Derfor vil jeg godt her sige tak til dig 
Andreas Dinesen 3d. Tak for snakken. Den 
var jeg rigtig glad for. Og du skal vide at 
det kommer lige fra hjertet. 
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Episoden fortæller hvor vigtigt det er at vi 
taler med hinanden og taler om hvad der 
fungerer og hvad der ikke fungerer – og at 
vi bryder os om hinanden. 
Min påstand er, at netop det sidste er vi 
ikke så gode til i Danmark.

I har skabt jer netværk her på RKS, og 
I har fået ”livsvidner”, som en kronik 
beskrev det i Politiken den 14. maj i år. 
Livsvidner er dem, der skaber kontinuitet 
mellem vores fortid, nutid og fremtid. Det 
er dem, der får vores historie til at hænge 
sammen. Amerikanerne kalder det “the 
ties that bind”. Det er dem, der kender 
hele forhistorien, så vi ikke behøver at 
forklare os, når det brænder på eller når 
store beslutninger skal tages. Derfor er der 
også grund til at fastholde kontakten til de 
venner, I har fået her på RKS. De er vigtige 
livsvidner til tre af de mest betydningsful-
de år af i liv, og de har stor betydning når 
fortid, nutid og fremtid bindes sammen.

Det digitale og de sociale 
Jeres generation er blevet kaldt de ”digi-
talt indfødte”. I gamle dage sagde man om 
personer at de var ”født med en sølvske i 
hånden”. Om jer kanman sige at I er født 
med en pc og en mobiltelefon i hånden. 
Der er i hvert fald næppe nogen af jer, 
der husker en tid uden pc’er og mobiltele-
foner. I kommer til at opleve et langt liv 
”on-line”. 

Apropos den digitale revolution så hørte 
jeg for nylig om to unge mennesker, der 
var faldet over en gammel skrivemaskine. 
De begynder interesserede og lidt bar-
nagtige at lege med den, sætter papir i og 
skriver og den ene udbryder til den anden: 
“hold da kæft hvor er det smart: den 
printer samtidig med at den skriver”.

Mange mennesker har været usikre på, 
hvad det digitale ville betyde for det so-
ciale liv? Ville vi lukke os inde i hver vores 
lille digitale verden? Udviklingen har vist, 
at I er mere sociale end nogensinde. De 
”sociale medier” som ”facebook”, ”twitter” 
og ”you tube” har betydet, at I er i langt 
bedre kontakt med hinanden end genera-
tioner før jer – og det er vel netop årsagen 
til, at de kaldes ”de sociale medier”. 

I dag er det sådan, at ”facebook-grupper” 
dannes så snart de nye elever har fået 
deres guidebrev fra RKS. Dvs. allerede 
inden de faktisk er startet på RKS, er vores 
kommende 1.g’ere indlemmet i fællesska-
bet. Det er altså for vildt. Jeg er sikker på, 
at det styrker fællesskabsfølelsen.

Jeg håber, at I vil bruge de sociale medier 
til at fastholde kontakten med hinanden 
og med os, sådan, at det at I forlader os i 
dag ikke betyder, at vi mister forbindelsen. 
Den fortsætter bare på nye måder.

Og husk man behøver jo ikke nødvendivis 
at være på 24 timer i døgnet alle ugens 7 
dage. Det kan også blive en svøbe og man 
kan nærmest blive manisk afhængig af at 
skulle tjekke telefon og mail.

Globalisering
De sociale medier gør jer til verdens-
borgere. For jeres generation er det ikke 
de nationale grænser, der bestemmer, 
hvilke netværk I er med i. 
Det betyder også, at det nationale fæl-
lesskab glider i baggrunden - måske lige 
bortset fra når det danske landshold spill-
er fodbold - og en mere global orienteret 
markedsøkonomi kommer i forgrunden. 
Men det er noget skidt, hvis markeds-
gørelsen fører til øget individualisering,
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i en grad, så egeninteressen kommer forud 
for det sociale ansvar og det sociale fæl-
lesskab.

Gamle nationale traditioner afløses af de 
globale. Ikke mange unge i dag forbinder 
den 9. april eller den 4. maj med noget 
særligt. Til gengæld ved alle hvad Valen-
tines Day og Halloween er. 

Jeg kan godt forstå, at det kan være van-
skeligt for jer, at forholde jer til noget der 
fandt sted for 65-70 år siden. Jeg levede 
heller ikke dengang, men jeg har indset, at 
det der skete dengang spiller en stor rolle 
for det fælles værdigrundlag det danske 
samfundet er bygget op omkring. 

Derfor bekymrer det mig, når jeg hører, 
at unge mennesker ikke kender til den 9. 
april 1940 og den 4. maj 1945. Begiven-
hederne omkring disse datoer spiller en 
langt større rolle for udviklingen af det 
danske samfund end fænomener som Hal-
loween og Valentines Day. 

Tilsvarende er jeg splittet omkring den 
fremtrædende rolle det engelske sprog 
og den engelske og amerikanske kultur 
spiller i Danmark. Engelsk og amerikansk 
kultur giver os mange gode oplevelser 
og jeg er fuldt klar over, at engelsk er det 
sprog vi bruger i den digitaliserede verden. 
Alligevel er det tankevækkende, at der til 
næste år undervises 11.218 timer i engelsk 
på Roskilde Katedralskole mod 10.352 
timer i dansk.
Hvor stor en rolle det engelske sprog 
spiller, fik jeg et eksempel på for nylig da 
min 13-årige søn William kom hjem efter 
at have gennemført den nationale læsetest 
på Absalons skole i Roskilde. Vi spurgte 
selvfølgelig, hvordan det gik og William 

sagde, at det eneste han ikke rigtig kunne 
forklare var ordet relief (udtalt som på 
engelsk ”reliiiif”). Jeg begyndte derfor at 
forklare ham forskellige oversættelser af 
ordet lettelse – aflastning…, men under-
vejs tænkte jeg: “hov her er noget galt. 
Man spørger da ikke til et engelsk ord i en 
dansk læsetest”. Og så gik det op for mig, 
at ordet der spurgtes til i testen, var re-li-
ef, altså omrids.

Episoden siger noget om, hvor globaliseret 
vi er blevet, når en 13-årig dreng snarere 
relatere til et engelsk ord end til et dansk 
ord med samme stavemåde, vel at mærke i 
en læsetest i faget dansk.

Jeres generation
For nylig holdt jeg et oplæg for en række 
ældre respektable borgere her i Roskilde – 
de havde stillet mig spørgsmålet: Hvor er 
de unge på vej her? Egentlig tror jeg nok, 
at det var deres måde at udtrykke, at de 
inderst inde mente, at de unge nu til dags 
er lidt dovne og forkælede. 
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Jeg fortalte dem at I efter min opfattelse er 
fagligt dygtige. Mange flere får en studen-
tereksamen end tidligere, at jeres person-
lighed er langt mere veludviklet end vores 
var på samme alder. Bl.a. fordi I kommer 
fra hjem, hvor der diskuteres,
at jeres studiekompetencer er langt mere 
veludviklede. Selvom I har været kritiske 
overfor Almen Studieforberedelse, så 
tror jeg alligevel, at AT har haft en positiv 
effekt, at I har mindre respekt for au-
toriteter. En lærer er ikke noget, bare fordi 
hun er lærer. En lærer er noget, fordi hun 
kan lære jer noget. Og sidst og ikke mindst
at I er positive og engagerede.

Jeg tror med andre ord ikke, at I er mere 
dovne eller forkælede end generationer før 
jer. Men mon ikke, at alle forældregenera-
tioner gennem tiderne har haft manglende 
forståelse for, at ”unge nu til dags” har det 
lettere end da de selv var unge. 

Jeg kommer her til at tænke på Monty 
Pytons fantastiske sketch, der hedder ”4 
Yorkshire Gentlemen”. Den handler om 
4 ældre herrer, der sidder og udveksler 
ungdoms minder, dvs. de fortæller hver 
især, hvor hårdt de havde det som børn. 

Og den ene overgår den anden. F.eks. 
starter den ene med at fortælle, at de var 
8 børn og ejede kun en kop. ”Luxury” 
siger den næste og strammer lige skruen 
og fortæller, at de var 12 børn, og at deres 
kop var uden hank, og den tredje tilføjer 
”oh you were lucky” og fortæller at de var 
22 børn og havde ingen kop, men måtte 
drikke af en klud. Og sådan bliver det ved 
indtil en siger, ”ja og fortæller man det til 
unge i dag, siger de, man er fuld af løgn”. 

Underforstået: I er utaknemmelige og I 
skal bare vide, hvor godt I har det.

Enkelte af jer kender det sikkert alt for 
godt og nogle har måske oplevet, når I 
kom hjem med fine karakterer de sidste 
uger, så har der været en og anden der 
har ment at ”at der er gået inflation i 
karaktererne” som kommentar til, at jeres 
karakterer er højere end dem forældre-
generationen fik, da de gik i skole. 
Min opfattelse er, at I har selvfølgelig 
fortjent de fine resultater I har opnået. 

Med et glimt i øjet vil jeg tilføje: ”Men 
husk det når I selv engang får store børn”. 

Yngresagen - Generationskløften
Fremover må I nok vænne jer til, at I er 
i mindretal. Gruppen af ældre over 65 
vokser og andelen af unge falder.
Derfor er det ikke overraskende, at en 
gruppe unge har stiftet ”Yngresagen”, der 
kæmper for unges rettigheder. Det er der 
også brug for, for ungerelaterede emner 
står ikke højt på den politiske dagsorden 
af den simple grund, at det er der ikke så 
mange stemmer i. 

Yngresagens 22 årige formand Sofie Rye 
sagde i Politiken i maj måned.
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”Vi er af medierne og den politiske scene 
udråbt til Generation Fucked-up, vi er 
unge og forkælede, vi er kriminelle og ikke 
interesserede i vores egen fremtid; den 
samme jargon som altid. Men for at tage 
et ansvar, skal man føle, at man har en 
reel mulighed for at have et; vi skal have 
indflydelse på vores eget liv og vores egen 
fremtid.” (citat slut)

Fremtidens velfærd afhænger af jeres ar-
bejdsindsats. Det forudsætter, at I fortsat 
får nogle fornuftige betingelser at ud-
danne jer under og det forudsætter også, 
at der er arbejde til jer, når I er færdige 
med jeres uddannelse. Det kræver, at I 
får indflydelse på samfundsudviklingen 
og på fordelingen af goderne. For det er 
jer, der skal leve med konsekvenserne af 
de beslutninger vi tager nu. Det er jer, der 
ejer Danmarks fremtid.

Jeres valg 
En af mine kolleger Professor Dumbledore 
fra serien om Harry Potter siger et sted til 
Harry: “Man skal ikke klamre sig til sine 
drømme og glemme at leve”. 

Jeg vil gerne tilføje, at hvis drømmene 
tager over og man kun er optaget af alt 
det man drømmer om at gøre, så glemmer 
man at være til stede i nuet. I er måske 
tilbøjelige til at tænke, at når først jeg har 
realiseret mine drømme, når først jeg har 
fået min uddannelse, når først jeg har 
fundet en kæreste, når først jeg har stiftet 
familie, når først, når først…, så begynder 
livet, så bliver alt godt. Men tro mig: der er 
ikke noget at vente på. Der gælder om at 
leve livet her og nu.

Og det kan sagtens leves mens I realiserer 
jeres drømme, mens I får jeres uddan-
nelse, mens I finder jeres kærester, mens 
I får børn.

Bundlinjen er, at livet er vidunderligt, det 
er langt og der er heldigvis masser af mu-
ligheder for både at realisere drømmene 
og samtidig ”leve livet”. 

Hvad kan være mere passende end at 
slutte årets translokationstale med et par 
strofer fra Slutsangen fra Skatteøen. Den 
hedder meget passende “Tak fordi I kom” 
og lyder i uddrag sådan her:

Velkommen hjem så er vi havnet
Inde på land og på sikker grund
Velkommen, kors hvor har vi savnet
Alle dem der ikke var med hele jorden 
rundt
For at få et lille glimt af Skatteøen

Og så fik vi da set noget
Så fik vi da lært noget
Gjorde vi ik’?
Gjorde I ik’?
Gjorde I ik’?
Ellers kom igen i morgen

Vi sier tak, farvel og på gensyn
Hilsen og tak fordi i kom
Mange tak, farvel og på gensyn
Hilsen og tak fordi I kom

Pas nu på og gå forsigtigt
(Hvis I fik for meget rom
På Admiral Benbow)

Med de ord vil jeg ønske jer hjertelig til-
lykke med eksamen og dimittere jer alle 
272 som studenter fra 
Roskilde Katedralskole årgang 2010.
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Roskildenser-Samfundet er en forening 
for tidligere elever fra alle årgange, der 
er dimitteret fra Roskilde Katedralskole. 
Foreningen har godt 600 medlemmer og 
har bestået siden 1916, og  dens formål 
er at vedligeholde forbindelsen og styrke 
sammenholdet mellem gamle elever. Vi 
kan yde studielån, uddele legater samt i 
øvrigt prøve at hjælpe skolen i det omfang, 
vi kan.

Det er et vanskeligt job for bestyrelsen 
hvert år at finde frem til det kommende 
års jubilarer,  men heldigvis er der hjælp 
at hente hos dem, der har vedligeholdt 
forbindelsen med de gamle klassekam-
merater. 
Jeg ved, at I i aften kun tænker på, at nu 
er skolen slut, og I skal ud i verden, men 
jeg vil kort sagt opfordre jer til klassevis 
at aftale, at I f.eks. på facebook husker at 
melde jeres adresssændringer i fremtiden, 
så I har check på hinanden og giver os i 
RS mulighed for at finde jer til jeres første 
jubilæum om 10 år. 

For 3 uger siden afholdt vi den årlige jubi-
larfest her på skolen. 293 tidligere elever 
mødte op, og med det samme var der stor 
gensynsglæde, når de fandt frem til de 
gamle klassekammerater, som de havde 
delt en utrolig betydningsfuld og karak-
terskabende  periode med gennem de 3 
vigtigste år af deres ungdom.   

Et lille råd skal I have med i aften: Husk, 
at jo mere opmærksom, du er overfor det, 
du ser og oplever i fremtiden, jo mere får 
du ud af livet, men der er ingen garantier 
for lykke, uanset hvor dannet og berejst du 
er.  Find din rette hylde og kæmp for at få 
en indholdsrig tilværelse, så vil det forøge 
din livskvalitet til glæde for dig selv og 
dine omgivelser. 

I hele Danmark udklækkes der i år ca. 
20.000 studenter – af dem udgør I 272. 
der har haft det privilegium at tilbringe 3 
år på RKS – og blandt jer har vi fundet 6, 
hvis ansøgninger om et af vores rejsele-
gater har gjort et positivt indtryk på besty-
relsen. Legaterne er tiltænkt ansøgere, der 
har planlagt at rejse ud i verden for at få 
forbedret deres faglige baggrund, inden de 
vender hjem for at starte på et studie.
     
Jeg nævner nu navnene på de 6 heldige, 
som jeg vil bede om at komme herop:

Marie Winther Sall, 3 b
Andreas Dinesen Hansen, 3 d
Oskar Svane Olesen, 3 i
Katarina Stoklund Dittlau, 3 z
Rune Bruun Brodersen, 3 i
Sandra Farag, 3 c

Maries hovedinteresser har hele tiden 
været engelsk og historie. Derfor ansøgte 
hun sidste år University of Oxford om 
at måtte læse en Bachelorgrad i historie 
hos dem, og efter indsendelse af diverse 
opgaver og tests måtte Marie en tur til Ox-
ford til samtale med historieprofessorerne.  

- ha’ tjek på hinanden fremover 
Formanden Lise Svenstrup tale til studenterne

efter translokationen den 25. juni 2011
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Med sit gennemsnit på over 11, hvilket 
er min.krav, fik hun omsider det længe 
ventede brev om, at hun nu var optaget på 
Merton College i Oxford. 
At læse i England er meget dyrt, og i 
Oxford er det ikke tilladt eleverne at have 
fritidsarbejde i skoleperioden men kun 
i ferierne, så vi føler, at vores rejselegat 
vil blive godt anvendt til at lette Maries 
omkostninger ved studierne.  

Andreas har i alle 3 år haft spansk på 
A-niveau og vil gerne til den spansktal-
ende del af verden for at få brugt sproget 
og lære den kultur at kende, som han har 
beskæftiget sig med i spanskundervisnin-
gen. I foråret 2011 planlægger han at rejse 
til Honduras og Bay Islands, hvor der både 
er undervisning og frivilligt arbejde.
Andreas har gennem alle 3 gymnasieår 
været positivt engageret i skolens aktiv-
iteter såsom redaktør af RåKoSt, arrang-
eret julerevy, deltaget i musicalen og stået 
for 3.g’ernes Countdown-udvalg. 

Oskar har i flere år deltaget aktivt i hu-
manitært arbejde i Ungdommens Røde 
Kors og Mellemfolkeligt Samvirke som 
frivillig og er især optaget af at arbejde 
med udsatte børn og unge. Det fik han 
lejlighed til sidste år, hvor han sammen 
med unge fra andre lande rejste ned til en 
flygtningelejr i Holland og arrangerede ak-
tiviteter for dem. Han har ligeledes været 
medarrangør af et ferietilbud for flygtnin-
gefamilier på Center Sandholm. 

Han vil gerne til Tanzania i 3 mdr. og delt-
age i et stort kooperativ, som er etableret 
i samarbejde med danske økologiske 
landmænd, og hjælpe med til at udvikle 
en fair trade produktion af fødevarer. I 
de 2 tilknyttede landsbyer vil han bl.a. 

undervise børnene i engelsk. Oskar lover 
os en spændende artikel om sine oplev-
elser, det glæder vi os til at modtage, og 
I andre legatmodtagere må også meget 
gerne sende et rejsebrev hjem til os, som 
vi så vidt muligt vil trykke i vores årsskrift 
”Roars Kilde” til næste år.   

Katarina vil meget gerne til Ghana og 
arbejde som frivillig til næste år. Hun har 
2 hovedinteresser - nemlig børn og dyr. 
Hun ønsker især at få lov til at undervise 
afrikanske børn i skolen eller hjælpe til, at 
børn på børnehjem får omsorg og op-
mærksomhed. Hendes anden drøm er at 
arbejde i en nationalpark eller et dyrehos-
pital, hvor hun kan tage del i pasning og 
udsætning af forskellige mere eksotiske 
dyr. Hun vil gerne opleve, hvordan ghane-
serne behandler og passer dyr, så hun 
har et sammenligningsgrundlag, når hun 
vender hjem og starter på en veterinær-
medicinuddannelse i København. 
 
Rune har et stort ønske om at læse idræt 
på universitetet med det formål engang at 
komme til at undervise i gymnasiet eller 
andre ungdomsuddannelser –  eller at 
arbejde med genoptræning og forskning 
indenfor idrætten. Derfor vil han gerne 
forberede sig bedst muligt ved at prøve 
kræfter med idrætten både praktisk og 
teoretisk på idrætshøjskolen på Ålborg 
Sportsakademi hele næste år. Rune har 
sendt et budget med i sin ansøgning til os, 
og der kan vi tydelig se, at han i høj grad 
får brug også  for vores økonomiske hjælp.

(fortsættes)

15



R O A R S K I L D E

Sandra har altid interesseret sig for 
spansk, som hun har haft som 2.valg af 
sprog i gymnasiet. Hun har familie- og 
vennerelationer i Spanien og Latinamerika 
og har et ønske om at opleve deres kultur 
og livsstil i forhold til Danmark. Hun 
rejser til foråret gennem bureauet ”Ad-
venture Heart” over til et 2 mdr.s ophold i 
Venezuela og 1 mdr. på Galapagos. 

I Venezuela skal hun deltage i indbyg-
gernes daglige gøremål – følge deres tradi-
tioner og såvidt muligt hjælpe dem. 

På Galapagos skal hun undervise skole-
børn både på spansk og engelsk og udføre 
andet frivilligt arbejde.            

Vi i den gamle elevforening håber, at 
vores rejselegater vil hjælpe jer på vej og 
ønsker jer 6 og hele resten af årgang 2010 
hjertelig til lykke med studentereksamen 
og held og lykke
med resten af jeres liv.     

Lise Svenstrup
Formand for Roskildenser-Samfundet

Efter at eksemerne var veloverstået for 
at blive student fra RKS, startede et helt 
andet og omfattende projekt. Jeg skulle 
i gang med rejseforberedelserne til min 
knap 5 måneder lange tur til Afrika. 

I foråret 2009 besluttede jeg mig for at 
jeg gerne ville tage et sabbat år, der bl.a. 
skulle bruges til at rejse i. Hele ideen med 
at rejse var ikke at jeg skulle ligge på en 
strand og sole mig, men derimod lære, 
opleve og udforske en anden kultur på 
tæt hold. Det var derfor vigtig for mig at 
komme til at møde lokale befolkning og få 
et større kendskab til deres liv og hverdag. 
Det kræver at man midlertidigt ”bosæt-
ter” sig i blandt de lokale, den idé kunne 
Folkekirkens Nødhjælp hjælpe mig med 
at realisere. Jeg ansøgte om at blive en del 
af deres volontør hold på 20 personer. På 
dagen for 3.g’ernes gallafest fik jeg den 
glædelige meddelelse at jeg var optaget. 
Der kunne nu ses frem til en uforglem-
melig rejse.

Den første tid
I august måned drog vi 8 af sted til 
Zambia, en stat i det sydlige Afrika, hvor 
vi skulle bo og opholde os frem til decem-
ber. Vi blev taget imod af Folkekirkens 
Nødhjælp derned og blev fuldt kærligt 

Fra student til volontør
Charlotte Gress Sørensens rejseberetning fra Zambia
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rundt den første uge, men derefter skulle 
vi ud og stå på egne bene hos hver vores 
værtsfamilier. Min volontør makker og jeg 
skulle bo tæt ved et hospital, vi blev sat 
af en stor bus – og nu var vi kun os to, vi 
havde kun kendt hinanden i godt 3 uger på 
daværende tidspunkt. Der var ingen kære 
mor, vores rygsække blev læsset af bussen 
og væk var den. En masse lokale strøm-
mede os i møde for at hjælpe os, selvom 
de ikke vidste, hvad vi dog skulle der. Ret 
hurtigt fik vi en taxa, hvor der i forvejen 
var 3 passager foruden chaufføren. Det var 
en meget varm dag, derfor var det heldigt 
at vinduerne ikke fungerede så de bare 
stod åbne. På bagsædet sad vi 3 kvinder 
og en mand, hvis hånd hang ud af vinduet, 
hvilket der var en åbenlys grund til. Der 
var et stort betændt sår på den, so han 
skulle nok til hospitalet tænkte jeg ved mig 
selv. Vi kørte derudaf på den bumpede 
grusvej, hvor støvet fløj os om ørene, snart 
nåede vi hospitalet vores destination de 
næste 6 uger. 

Vi blev kørt ud til vores respektive værts-
familier, hvor vi nu skulle bo – vores nye 
hjem. Først kørte vi over med min vo-
lontør makker til hans familie og dernæst 
hjem til min. Vi kørte op af en sti, der var 
ingen rigtig vej, på toppen af en lille bakke 
kunne jeg se et hus, det var det hus, som 
jeg skulle bo i de næste 6 uger. De første 
par dage var en kæmpemæssig udfordring, 
idet ALT er anderledes, det eneste der 
minder om noget normalt er ens ting man 
har i rygsækken.
På besøg i en HIV-støtte gruppe
Med tiden vænnede man sig til omgivel-
serne og kunne slappe af og bedre være i 
stand til at være åben, imødekommende 
og engagere sig i hverdagens daglige 
gøremål. Tiden gik med at jeg var på 

hospitalet 4-5 dage om ugen, hvor vi var 
ude og se projekter og snakke med folk 
om hvordan de havde det. Der var en dag, 
hvor vi var ude at besøge en HIV støtte 
gruppe i en landsby der hedder Kooma. 
Sammen med to fra hospitalet gik vi der-
ud, der var rigtig langt, især fordi terrænet 
i det område kan beskrives som bakke-
bjerg-landskab. Endelig nåede vi frem 
efter halvanden time gåtur i bagende sol. 
Der blev sat små skamler frem til os, så vi 
kunne side i skyggen under nogle træer. 

I gruppen var der ca. 20 aktive medlem-
mer, der alle var HIV-positive. Deres 
baggrund for dannelse af gruppen var få 
nedbrudt stigmaet omkring at være HIV-
positiv, tidligere var det rigtig svært at 
være positiv, fordi folk tror mange forkerte 
ting. Et eksempel på hvad nogen tror at 
man ikke kan spise grøntsager, som en 
positiv har snittet. Det er et forkert ud-
sagn, derfor ønskede de at gøre noget ved 
dette i deres lokalområde.
 
Måden hvorpå de kan få nedbrudt stig-
maet på er ved at uddanne og videregive 
korrekte oplysninger til befolkningen, 
samtidig med at de selv står frem med 
deres status og beviser, at man godt kan 
leve videre på medicin. Det har fungeret 
rigtig godt, så der nu er flere, der har 
valgt at lade sig teste. Et af deres fremti-
dig projekter er at få en have til at dyrke 
grøntsager og majs, så de kan få den bedst 
mulige kostsammensætning, der gør at de 
kan leve længere og bedre i samarbejde 
med medicinen. 

Langt ude i bushen
Det var med blandet følelser at tage afsked 
med min første værtsfamilie, på den ene 
side havde jeg jo lært de mennesker at 
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kende på godt og ondt, men længslen 
efter at se og høre de andre 6 volontørers 
historier var stor. 
Vi havde en uges ferie i uge 42, inden at 
vi skulle starte på ny, hos en ny familie et 
andet sted i landet. Denne gang var det 
dog ikke lige så svært, at blive efterladt hos 
en zambisk familie, nu hvor man kendte til 
maden, måden at gøre ting på og havde en 
smugle kendskab til et par stammesprog. 

Vi kom til at bo klods op af Zambias 
største nationalpark (Kafue National 
Park), hvis areal er på størrelse med Jyl-
land. Min volontør makker kom til at bo 
med den lækreste udsigt til Itezhi-Tezhi 
søen, mens at jeg måtte bo 17. km derfra, 
inde i bushen, hvor der ikke var udsigt til 
andet end mango træer.

Da vi boede hos vores første familier, 
boede jeg ca. 5 km. fra min volontør-

makker, men det var ikke noget problem, 
da vi alligevel så hinanden når vi var på 
hospitalet. 

Vi var derfor meget spændte på, hvordan 
det skulle blive næsten ikke at se hinanden 
i 7 syv uger.
Den organisation vi var tilknyttet arbejde 
med at støtte bønder, så de kan optimere 
deres afgrøder, så de kan producere nok 
mad til i hvert fald sig selv, vores aktiv-
iteter var i vores respektive landsbyer. 
Heldigvis fik jeg hurtigt rigtig mange 
venner hos min nye værtsfamilie, hvilket 
betød at tiden fløj af sted, de syv uger føl-
tes som 3 da jeg skulle forlade dem.

Banabas 
– har endelig en fremtid som 49 årig
Regntiden skulle til at starte da jeg boede 
hos dem og jo ganske rigtig kom den første 
regn d. 7. november, det betød at der nu 
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skulle arbejdes intenst i marken, for at 
sikre føden et år ud i fremtiden. Klimaet 
gør at det faktisk er muligt at kunne høste 
3 gange årligt, men grundet vandmangel 
er det ikke muligt, derfor må de sætte 
deres lid til vejrguderne, om at regne fal-
der som den skal. Drengene i min familie 
skyndte sig at få spændt køerne for ploven, 
så de kunne få trænet dem op til at pløje i 
marken. 

Efter det så stod vi alle sammen op om-
kring kl. 5 om morgen for at gå i marken, 
hvor vi var indtil titiden, hvor vi kunne 
gå tilbage og få morgenmad. Der for 
det meste bestod af en kop te og noget 
majsgrød eller en bolle, ikke det mest 
næringsrige efter 4-5 timers markarbejde. 
Under mit ophold hos dem tog jeg rundt 
og besøgte familier, der var en del af en 
gruppe, hvor de hjalp hinanden og fik un-
dervisning så de kan udvikle sig selv. Det 
førte mig til mit møde med Banabas, en 
mand der først i år har fået en lys udsigt til 
fremtiden, fordi han er med i gruppen har 
han fået to kør. De skal hjælpe ham med 
at dyrke de 2 ha., han har lånt for at kunne 
dyrke majs selv. 

Han bor med sin familie i et hus af strå, og 
da regnsæsonen lige var startet så det ikke 
godt ud, man kunne kigge ind flere steder. 
De var dermed udsat for en stor sundheds 
risiko ikke mindst fordi de bor i tæt bev-
oksning, hvor der lever mange slanger så 
som sort mamba. Denne tilværelse var dog 
langt bedre end den han tidligere havde, 
hvor han havde arbejdet under slavel-
ignende forhold for sin farbror, men i 
2007 kom han til denne landsby, hvor han 
har været i stand til at få en have og lave 
trækul – til at sælge, på den måde har han 
fået forbedret hans levestandart for ham 

og hans familie, der nu har et par geder og 
to kør. Han er i gang med at bygge et nyt 
hus til sin familie. Dermed ser hans frem-
tid meget lysere ud i en alder af 49 år.

Fra rig til fattig – men alligevel rig
Alle disse oplevelser har det rejselegat jeg 
fik tildelt af Roskildedenser-samfundet 
bidraget til, det er dyrt at rejse, men det er 
bestemt ikke umuligt og den økonomiske 
støtte jeg fik, gjorde at jeg ikke behøvede 
at stå med en endnu større gæld da jeg 
kom hjem.

Jeg har oplevet på min krop, hvor vigtig 
det er at komme ud og opleve og se verden 
i øjnene. Det er nemlig noget helt andet 
at stå ansigt til ansigt med folk der f.eks. 
dagligt sulter, selvom de knokler hårdt for 
at få mad på bordet, end det er at se en re-
portage i fjernsynet. Til tider er det hårdt 
men selvom jeg kom hjem fattigere end 
da jeg tog af sted, så er min rygsæk blevet 
proppet med oplevelser og historier 
– og det ville jeg for alt i verden ikke være 
foruden.
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e-mail: hes-arl@privat.dk

Tilforordnet:
Rektor Claus Niller Nielsen 
Roskilde Katedralskole 
Holbækvej 59 
4000 Roskilde
tlf. 46 35 18 91 (privat 46 36 60 64) 
e-mail: rknl@rks-gym.dk 
 
Lisbeth Guhle 
Carstensgade 68 
1770 København V 
tlf. 33 31 13 54 - mobiltlf. 40 21 13 54 
e-mail: lisbeth.guhle@gmail.com

Mette Backman 
Skovvej 16 D, 4330 Hvalsø 
tlf. 24 64 72 52 
e-mail: vandtanken@newmail.dk

Sekretariatsadresse:
Roskilde Katedralskole
Holbækvej 59, 4000 Roskilde
tlf. 46 35 18 91 
fax. 46 30 83 15
e-mail: rkts@rks-gym.dk
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75 års jubilar (årgang 1936)

Realist
Kaptajn Mary Ørts, Eget Bo 13, 4000 Roskilde, 46357267, mary@oertslite.dk

70 års jubilarer (årgang 1941)

Nysproglige studenter 
Agnete M.L. Rasmussen, f. Albrechtsen – afgået ved døden
Ib Lindegreen Andersen
Ruth Rørdam Bonnevie – afgået ved døden
Gurli Kramer, f. Borch-Jensen – afgået ved døden
Astrid Carstensen, Hybenvej 32, 2830 Virum
Gerda E. Daugaard Bentzen, f. Jensen
Inge E. Akhøj Nielsen, f. Jensen
Per Bøggild (Jensen) – afgået ved døden
Bitten J. Horsager Karmann
Kirsten Casse, f. Koefoed – afgået ved døden
Inge Sif Thomsen, f.  Kristensen
Eva A. Tage Jensen, f. Kristoffersen
Lizzie Bruun Jørgensen, f. Preuss Møller
Ingrid M. Riis-Vestergaard, f. Pedersen
Lis Holst Petersen, Møllevej 12, 4180 Sorø
Flemming Simonsen – afgået ved døden
Ellen K. Jones, f. Støvring-Nielsen
Edith M.S. Trane, f. Svendsen
Lisbeth Christensen, f. Sørensen
Anna Risbjerg Sørensen, f. Thomsen, Pugestræde 3, 2620 Albertslund
Thyge B. Thygesen – afgået ved døden
Gunvor Norum, f. v. Wittrock, Dröbak, Norge

Matematiske studenter
Jens Chr. Bitsch-Christensen – afgået ved døden
Klaus R.K. Dahl – afgået ved døden
Jens Br. Daugaard – afgået ved døden
Käthe Hausted, f. Frederiksen – afgået ved døden
Knud Frydendahl (Jensen)
Claus K. Kellermann – afgået ved døden

RKS jubilarer 2011
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Viggo V. Lauritsen
Asger Skov Madsen
Kurt Engelbrecht (Nielsen)
Karen Vibeke Nygaard, f. Nielsen
Børge B. Petersen
Inga Rasmussen – afgået ved døden
Morten Spangsberg – afgået ved døden
Bergliot Emmeluth, f. Stavnstrup, Heimdalsvej 3, 6000 Kolding, 75520761
Carsten Svendsen – afgået ved døden
Julie Søndergaard, f. Sørensen
Lis Tarp Engelbrecht, f. Sørensen
Knud Schjerning-Thiesen, Vestre Kirkevej 2 G, st.tv, 4000 Roskilde, 46360625

Realister A-klassen
Niels Ole Andersen-Møller
Eva Grethe Andersen, f. Cederskjold – afgået ved døden
Kaj Christensen
Hans Egede Glahn
Bent J. Hellesen, Canada
Christian Leonh. Höltzer, Opnæsgård 7, 2.tv, 2970 Hørsholm, 45865684
Poul H. Jensen
Ruth E. Dybdahl Jensen – afgået ved døden
Henning W. Myrlund (Larsen)
Lilly Myss-Frederiksen, f. Myss-Hansen,
 Enighedsvej 14, 5.th, 2920 Charlottenlund, 39639570
Randi S. Reseke, f. Nielsen
Kirsten Pedersen – afgået ved døden
Karen E. Strand, f. Petersen
Ingrid Pedersen, f. Sørensen
Karen Nielsen, f. Werner
Bente Frøyr, f. Winckelmann

Realister B-klassen
Solvejg Burgaard, f. Andersen
Birger E. Christensen
Bodil Hagelskjær
Inger Vibeke Henningsen, f. Hansen
Mogens H. Hansen – afgået ved døden
Kaj E. Hjelmer
Jørn B. Lund
Finn W. Lænkholm, Åbrinken 71, 2830 Virum, 42791808
Jørgen Løkkegaard
Ingrid Nørregaard – afgået ved døden
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Edith H. Petersen, f. Olsen – afgået ved døden
Preben Palsberg – afgået ved døden
Annie D. Bøge Jensen, f. Petersen
Frantz O.V. Schrader – afgået ved døden
Ingrid Nielsen, f. Sørensen
Jørgen Rud. Sørensen
Poul Schwartz Sørensen

65 års jubilarer (årgang 1946)

Sproglige studenter A-klassen
Fru Bodil Borgo, f. Fejerskov, Italien
Fru Ellen Marie Olesen, f. Helweg-Larsen
Læge Finn Hjortskov
Birgith Jacobsen
Lærer, fru Jytte Koed, f. Jensen, Romlundvej 2, 8831Løgstrup
Major Hans Henning Jørgensen
Fru Agnete Jønsson, f. Kirkegaard
Korrespondent Aase B. Knudsen 
 Strandvej 30, 1.- dør 003, 2100 København Ø, 60468847, 39181844
Fru Inge Lyng, f. Madsen
Lærer, fru Kirsten Laurents, f. Mygind
Lærer, fru Ellen Karen Wittus Nielsen
Lærer, fru Inger Laustsen, f. Rasmussen, Marievej 20, 2900 Hellerup, 39611599 
Korrespondent, fru Birgit Brunoe, f. Støvring-Nielsen
                                                                                                
Jørgen K. Vesterholt – afgået ved døden

Sproglige studenter B-klassen
Hans Helmer Andersen – afgået ved døden
Fru Anette Hänninger, f. Brødsgaard, 
 Ll. Maglekildestræde 8, 4000 Roskilde, 20843607
Preben Clausen – afgået ved døden
Fuldmægtig, cand.jur., fru Birthe Elmquist, f. Lindschouw Jensen                                              
Afdelingschef  Tage Riis Jørgensen
Fru Birgitte Pålsson, f. Laxdal, Island
Stadsbibliotekar Kirsten Mortensen 
 Engholmvej 67, Himmelev, 4000 Roskilde, 46360050
Adjunkt, fru Kirsten Bjørkbom, f. Nielsen
Bent Nyegaard - afgået ved døden
Dyrlæge Børge Pilegaard
Chefredaktør Per Vinther
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Matematiske studenter A-klassen
Reservekirurg, dr.med. Jørgen la Cour Andersen, 
 Kalundborgvej 143, 4300 Holbæk, 20356880, 59434288
Managing Director Svend Aage Andersen, 
 26 Haydens Road, Braumaris, 3193 Australien
Axel Bitsch-Christensen – afgået ved døden
Overlæge Hans Jørgen Faarvang
Kurt Rode Gjølby – afgået ved døden
Ole Mogens Hansen – afgået ved døden
Tandlæge Aase Liebe-Lindgreen, f. Jensen, 
 Kvædehaven 113, 2600 Glostrup, 21296208
Afdelingsleder Holger Lindeskov Agertoft
Dommerfuldmægtig Valdemar Kersting
Afdelingsleder, cand.jur. Poul Erik Heller, 
 Slotsgade 61, 2.tv, dør 31, 3400 Hillerød, 48241604, 40110533 
Organisationssekretær Bent Tue Jørgensen                                                                                                            
Civilingeniør Poul Kroon, Solbyen 10, Hasseris, 9000 Aalborg, 22613884 
Dyrlæge Erik Buur Larsen, Skovbovej 36, Stauslund, 9500 Hobro, 29163699
Major Folmer C.B. Løvholm
Sekretær Inger Drachmann
Civilingeniør Helge Olsen
Birgitte Poulsen – afgået ved døden
Landinspektør Gunnar Poulsen
Civilingeniør Bendt M. Sjølund
Lillian Christiansen – afgået ved døden

Matematiske studenter B-klassen
Afspændingspædagog, fru Birgit Fristed, 
 f. Borgnæs, Sandskrænten 14, Søllerød, 2850 Nærum, 25145084
Landsretssagfører Peter Chr. Buch
Carl Johan Christoffersen – afgået ved døden
Afdelingschef Poul V. Frederiksen
Lærer, fru Ellen Agnete Schrøder, f. Hansen
Superintendent af Clinics Elo Kolinn Glinfort, Canada
Prokurist Kaj H. Hansen
Læge Ove Juel Hansen
Læge Aage Munk Jensen, 
 Sct. Peders Kirkeplads 11, 4700 Næstved, 20946172, 55731922
Tandlæge, fru Kirsten Carstens, f. Søndergaard Nielsen, 
 Diget 10, 4600 Køge,  23328352, 56650406
Læge, fru Anna Margrethe Rasmussen, f. Nygaard
Civilingeniør Anders Jørgen Munk Pedersen
Fru Anne-Lis Andersen, Ved Bækken 11, 3060 Espergærde
Civilingeniør Ib Fryd Pedersen, Gøngemose Parkvej 26, 2860 Søborg, 
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Læge, fru Jytte Tissot, f. Pedersen
Else Elmo Jensen, f. Petersen – afgået ved døden
Kirsten Reiter – afgået ved døden
Børge Skov – afgået ved døden
Jørgen Thamdrup, Maglekildevej 3, 1853 Frederiksberg C, 33221204 

Realister A-klassen
Lærer Christen K.H. Andersen
Lærer Poul Henning Beyer, Slotshaven 23, 4300 Holbæk, 23241268
Mette Eilersen, f. Bierring – afgået ved døden
Bankfuldmægtig Holger Boserup
Håndarbejdslærer, gårdejer Karen C. Christiansen
Cand.polit. Holger Læssø Engberg, USA
Direktør Hans Eyvind Haudens
Fru Lis Prætorius, f. Hansen
Autoforhandler Asger Jensen
Overlærer, fru Elin Fjordbo, f. Kaltorp-Hansen
Vicekonsul Knud Kirstein, Spanien
Fru Kirsten Faber Frost-Nielsen, f. Knudsen, Israel
Ingeniør Erik Larsen, Skovparken 62, st.tv, 4600 Køge, 21682475
Overlæge Ove S. Lauritsen
Fru Anna Margrethe Damgaard, f. Olsen
Direktør Jens Chr. Smedegaard
Gårdejer Holger Thingstrup
Cand.polit. Kasper Vilstrup, Worsaaesvej 26, 1972 Frederiksberg C, 21769316
Fru Rita R. Gillesberg, f. Wanneck

Realister B-klassen
Gårdejer Kjeld Enevoldsen
Ergoterapeut, fru Ellen Maria Pedersen, f. Hellner
Fru Ani Dill-Jensen, Schweiz
Telegrafist Palle Jensen
Direktør Erling Vagn Jørgensen
Cand.agro Knud Kristensen, Vingevej 39 C, 8830 Tjele, 29923103, 86653103
Overlærer Hans Christian Larsen
Gårdejer Mogens S. Larsen, 
 Tingstedvej 6, Reerslev, 2640 Hedehusene, 30667638, 46560774
Tandlæge Niels Jørgen Larsen, Klosterengen 20, Roskilde, 46372002
Bankbogholder Axel Nielsen
Fru Kirsten Sørensen, f. Nobel
Margit Petersen, f. Olsen – afgået ved døden
Fru Birgitte Wolfhagen, f. Faber Petersen, USA
Karen Margrethe Wedel, f. Petersen – afgået ved døden
Gårdejer Viggo Pinholt
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Trafikkontrollør E. Vagn Sørensen
Fru Kirsten Gundlev, f. Sørensen 

60 års jubilarer (årgang 1951)
Sproglige studenter
Grethe Andreasen, f. Augustinussen, Snebærvej 6, Fløng, 2640 Hedehusene, 46561127
Inger Siegumsfeldt Buus,
 Fjordvænget 18, 6200 Aabenraa, 21355542, hilacour@gmail.com
Eva Koch, f. Carstensen, Rødbyvej 13, Veddelev, 4000 Roskilde, 46753424
Sigrid Christensen – afgået ved døden
Inga Frederiksen, f. Gjerløv-Madsen – afgået ved døden
Nanna Faure, f. Green, Haraldsborgvej 4 C, 1.th, 4000 Roskilde, 46369891
Hanne Rohde, f. Heine – afgået ved døden
Frank Hermind, ”Højbo”, Stationsvej 9, 4320 Lejre, 46480111
Herluf E. Holst – afgået ved døden
Bente Jensen, Pileborggade 10, st.tv, 4100 Ringsted, 57619004
Jørgen Birkegaard Jensen, Frankrig
Anne Marie Wanstrup, f. Johanssen – afgået ved døden
Ole Nic. Koch – afgået ved døden
Henning Trane 
Poul Bertram Larsen
Inge Lundorff, Egernvænget 124, 5800 Nyborg, 65310818, ingselundorff@gmail.com
Merete Matthiessen, f. Poulsen, 
 Risbro 26, 2650 Hvidovre, 60735990, meretemat@email.dk
Jørgen Schneider – afgået ved døden
Annelise Soré, Sjællandsgade 49, 1.tv, 4100 Ringsted, 57617622
Ebbe Traberg – afgået ved døden
Inger Vesterholt, Livjægergade 35, 2.th, 2100 København Ø, 
 35389080, inger.vesterholt@mail.dk
Birthe Qvist Sørensen, f. Værbak – afgået ved døden
Gerda Ingrid Wagner
Morten Worm, Sct. Bendtsgade 14, 4100 Ringsted, 57610185
Kirsten Hohwy, f. Zøfting-Larsen, Breeltelund 6, 2970 Hørsholm, 27294132

Matematiske studenter
Leif Andersen – afgået ved døden
Preben Bagger, Byskovvej 42, 4100 Ringsted
Jørgen Bunch, Ramsdalsvej 19, 7800 Skive, 97535399
Jørgen Tange Christensen – afgået ved døden
Poul Randrup Christensen – afgået ved døden
Erik Eriksen, Ingersvej 33, 2920 Charlottenlund, 39633686, 21481650
Inger Margrethe Christensen, f. Gade, 
 Strandparken 23, 4000 Roskilde, 46356445, imc@ruc.dk
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Werner Mørkegaard Gertsen, 
 Nylund 61, 7620 Lemvig, 29271443, 96640043, skwmg@snmail.dk
Albert Hald – afgået ved døden
Birgit Henriksen, f. Halling, 
 Ingeborgvej 5, 2920 Charlottenlund, 20813664, birhans@post8.tele.dk
Henning Riberholt Hansen – afgået ved døden
Leif Slotsgaard
Jørgen Ib Hedes
Eigil Uffe Holm, Byskovvej 4, 8751 Gedved, 75665130, eigil.holm@pc.dk
Otto Herskind Jørgensen, C.F. Richsvej 99, st.th, 2000 Frederiksberg, 
 75957426, otto@familienherskind.dk
Birthe Nielsen, f. Knudsen, Klokkervej 99, 4000 Roskilde, 46356151, 
Aage Kristensen, Kurvej 4, 
 2880 Bagsværd, 44983331, 25330181, aagekr@webspeed.dk
Johan Larsen, Tjørnevænget 13, 3520 Farum, 44951708
Grethe Pedersen – afgået ved døden
Mogens Røest-Hansen, Frankrig, 47507501 (sommerhus), roesthansen@yahoo.dk
Holger Schiøler, England, holger.schioler@gmail.com
Knud Valbjørn, 
 Oldenorvej 1, Dyvig, 6430 Nordborg, 74451583, knud.valbjorn@mail.tele.dk

Realister A-klassen
Proprietær Ole Erik Andersen, Teestrupgård, 
 Teestrup Overdrevsvej 5, 4690 Haslev, 56326006, oleean@stofanet.dk
Jytte Christophersen, f. Bjergfelt, Skovballevej 10, Landet, 5700 Svendborg, 62541111
Trafikflyver Carl Aage Christensen
Møbelgross. Jens Bjørn Folkmann
Birgit Zawisa, f. Morgan Hansen
Ruth Simonsen, f. Hansen, Hovedgaden 54 A, 1.-dør 4, 4050 Skibby, 47528742
Ingeniør Finn Alween, Dalparken 29, 4622 Havdrup
Lærer Frans Løvschall, Lupinvej 4, Grønnemose, 5500 Årup, 64431354
Vilhelm Bruun de Neergaard – afgået ved døden
Anne Lise Hauger, f. Nielsen,  
 Hanehovedvej 140 A, 3300 Frederiksværk, 46402609, ahhh@webnetmail.dk
Kirsten Svarre Faber, f. Nielsen – afgået ved døden
Henning Kjeldgaard, Worsåesvej 26, 4., 1972 Frederiksberg C, 35353121
Gross. Kjell Allerslev Olsen, 
 Bonderosevej 5, 4000 Roskilde, 46372226, inge.kjell@gmail.com
Lærer Poul Rasmussen

Realister B-klassen
Bent Gregor Bjarklev – afgået ved døden
Kirsten Tange Petersen, f. Christensen – afgået ved døden
Hanne Damgaard, f. Find – afgået ved døden
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Hanne Merete Bruun de Neergaard, f. Frellsen, 
 Skjoldnæsholm, Skjoldnæsvej 140, 4174 Jystrup
Johannes Holst – afgået ved døden
Dorthe O’Hanlon, f. Jespersen, 62 Athenaeum Rd., Whetstone, London N 20, UK
Birthe Maas, f. Kolbe, Snebærvej 19, 4000 Roskilde, 46353592
Stig Kristensen
Anni Værbak, f. Nees, Strandvej 4, 4874 Gedser, 54179645
Erik Damgaard Nielsen
Knud Nielsen, Nybyvej 103, 4340 Tølløse, 59185522
Ellen Ørsted Pedersen, f. Schack-Bondesen – afgået ved døden
Helge Otto – afgået ved døden

50 års jubilarer (årgang 1961)

Sproglige studenter A-klassen
Palle Bach – afgået ved døden
Rektor Jens Ulrik Bencke, Nivåpark 32, 2990 Nivå, 51269974, jb@ijg.dk
Ingrid Knobelauch Bergstrøm, g. Lund Hansen,
 Lærkevej 16, Birket, 4943 Torrig L, 54937015, bjin@get2net.dk
Psykolog Grete Boisen, f. Bidstrup, Ordrup Jagtvej 40 B, st.th, 2920 Charlottenlund,  
 41973260, 39641967, boisen@elvis.dk
Pernille Minna Bierring, f. Andersen
Hanne Grethe Bachmann Drews 
Ulla Faurbye 
Tandlæge Kirsten Berg, f. Friis-Hansen, Firbladvej 4, 4000 Roskilde, 
 46351050, firbladvej4@hotmail.com
Hanne Lundager Hansen
Læge Inger Helt-Hansen,
 Byvangen 22, 3550 Slangerup, 47335290, 25385268, ingerhelt@dadlnet.dk
Lektor Kirsten Hervad-Jørgensen, Uglebjergvej 2, 4000 Roskilde, 26178955, 46351955                                                                                       
Lis Bülow Jensen
Anni Herskind, Nordmarksvej 43, 5800 Nyborg, 65313234, ahe@ucsj.dk
Lektor Hanne Liveng, Sct. Hans Gade 7, 
 4000 Roskilde, 46366392, hanneliveng@hotmail.com
Kirsten Traumer
Korrespondent Kirsten Grønning Jensen, f. Simonsen, 
 Borgediget 16, st.tv, 4000 Roskilde, 51555921
Bibliotekar Randi Steen, Torsagervej 9, 2750 Ballerup, 44680240, miniege@mail.tele.dk
Kontorchef Leif Poul Sørensen, 
 Vesterdal 5, 4000 Roskilde, 46354687, vesterdal5@mail.dk
Lærer Kirsten Bonnat Stilling, f. Tarnøe
Kontorbetjent Else-Marie Andsager Schunck, f. Willumsen, 
 Parkalle 1, 3600 Frederikssund, 28659966
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Annette Bay, f. Aagaard, 
 Skovgårdsvej 9, 2920 Charlottenlund, 39630647, aogbbay@gmail.com

Sproglige studenter B-klassen
Helle Mollerup Ahnfeldt
Vibeke Arndal, Rytterkær 6, 
 Herringløse, 3679 Veksø, 46769256, 42777787, vibekearndal@webspeed.dk
Provst Peter Balslev-Clausen, 
 Ahlmanns Alle 14, 2900 Hellerup, 39627927, pbc@km.dk
Bente Faarborg Hansen, Højeloft Vænge 144, 3500 Værløse, 
 27284409, 44474409, bente.faarborg@youmail.dk
Elsebeth Hansen
Helle Lykke Hansen – afgået ved døden
Jens Heerfordt – afgået ved døden
Bibliotekar Hans Christian Jensen, Erikstrupvej 28, 4660 St. Heddinge, 56503054
Skolekonsulent Lars Damm Jensen, Filippavej 80, 5762 Vester Skerninge, 
 23805056, 62241011, larsdamm@gmail.com
Lone Helweg Jensen
Esther Marie Holm Soeborg, f. Jørgensen, Classensgade 17 B, 5., 2100 København Ø
Korrespondent Jette Eli Dalby, f. Jørgensen, 
 Elbagade 31, st.tv, 2300 København S, 32844405, jette.dalby@gmail.com
Præst Jens Højgaard Kristensen, Brandtskildevej 2, 4652 Hårlev, 25855386
Steffen Mortensen Kyhl
Grethe H. Larsen
Sidse Svarre Simonsen, Karlebovej 17, 2980 Kokkedal, 61306684, sidse.s@mail.dk
Jette Thorborg Petersen, f. Olsen, 
 Dybekær 5, 2700 Brønshøj, 44918642, jette.thorborg@mail.dk
Bodil Merete Hildebrandt, f. Pilegaard, Hyskenstræde 3, 3.tv, 1207 København K,   
 52174008,33150375, 27282821, bodilogbjarke@gmail.com
Hanne Sattrup, Wildersgade 23 A, 2., 1408 København K, 
 32955605, hannesattrup@webspeed.dk
Birgit Helle Couppe, f. Wibholm, 
 Svanevej 16 A, 4000 Roskilde, 46361365, helle@couppe.dk
Mariann Zentio, Strandvænget 3, 1.tv, 2100 København Ø

Matematisk studenter A-klassen
Lektor, cand.scient. Nils Trautner, 
 Sct. Ibs Vej 1, 4000 Roskilde, 61795065, 48415622, nils.trautner@skolekom.dk
Kontorchef Bo Bentzen
Cand.med. Marianne Sehested Clausen, f. Bohn
Cand.psyk, lærer Gunhild Husum, f. Bødker, Rane Jonsens Vej 9, 8900 Randers SØ,  
 24217791, 86414505, gunhild.husum@gmail.com
Læge Jørgen Cedergreen, Valmuevej 7, 7600 Struer, 20726663, cedergreen@dadlnet.dk
Læge Lars Christensen, 
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 Frederiksborgvej 27, 4000 Roskilde, 46351662, lc@pharmacosmos.com
Overlæge Ole Pihler Clasen, Bolbrovej 34, 4700 Næstved, 
 55735720, 40838330, 24460557, o.p.clasen@stofanet.dk
Viceskoleinspektør Else Ernst, f. Foged – ønsker ingen kontakt
Gunner Fokdal Hansen – afgået ved døden
Knud Henrik Hansen
Agner Holmbjerg – afgået ved døden
Finn Taagehøj Jensen
Jørgen Thorup Jensen
Niels Henrik Lyhr Jensen – afgået ved døden
Poul Thode Jensen – afgået ved døden
Anne Birgitte Larsen – afgået ved døden
Ingeniør Preben Diget Møller, 
 Svaleøvej 14, Veddelev, 4000 Roskilde, 46755726, pdmdh@privat.dk
Bent A. Vangslev Nielsen
Søren Vilhelm Pedersen
Advokat Poul Schnack-Petersen, 
 Chr. Winthersvej 44, 4700 Næstved, 55722371, 20922584, ps-p@stofanet.dk
Cand.pharm Erik Preben Rasmussen, Støden 3, 4.-541, 
 4000 Roskilde, 46354454, 21726834, 21403055, epr@mail.tele.dk
Direktør Henrik Gjørup, Frederiksborgvej 107, Himmelev, 
 4000 Roskilde, 22712511, 46353516, 46353577

Matematiske studenter B-klassen
Torbjørn Andersen – afgået ved døden
Lars Byberg
Cand.merc. Troels Elgaard, Skibsbyggervej 21, 2660 Brøndby Strand, 
 43732870, troels.elgaard@webspeed.dk
Knud Vilh. Erichsen – afgået ved døden
Aage Fredenslund – afgået ved døden
Karen M. Hansen, f. Gulstad, Besser Hovedgade 34, 8305 Samsø
Lida Ragnhild Hansen
Ole Ejvind Hansen – afgået ved døden
Svend Dal Harreschou – afgået ved døden
Ulla Tobiassen, f. Helk 
Dich Meyer Normann – afgået ved døden
Stats.aut.revisor Jørgen Jensen, Frederiksborgvej 136, 
 4000 Roskilde, 46328700, 29266899, uj@urogjj.dk
Cand.polit Kurt Peter Jensen, Gråbrødrestræde 23, 5., 1156 København K, 
 61688468, 33116623, kula@tdcadsl.dk
Cand.jur. Frank Jordan, Kystvejen 66, 4600 Køge, 39903012
Poul Jørgensen – afgået ved døden
Organisationspsykolog Hans Peter Birck-Madsen, 
 Stærmosehuse 1, 5492 Vissenbjerg, 60644750, 64473950, hbirck@mail.dk
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Seniorprogrammør Ole Nørrelund Olsen, Henrik Nielsens Vej 49, 2.th, 4000 Roskilde,
 46480827, 20247136, ole.noerrelund@tdcadsl.dk
Jørgen Rasmussen
Ulf Birger Rasmussen
Lillian Kimper, f. Sager
Lektor Henrik Sørensen, Humleorevej 20, 4140 Borup, hes-anl@privat.dk
Overlæge Chr. Hertel Wulff, 9 Dunkild Road, Bournemouth BH3.7EW, Dorset, UK

Matematiske studenter C-klassen
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Kiropraktor Kennet Frost Andersen, Åfaldet 15, 2730 Herlev, 
 44440854, 22991942, jk-frost-andersen@mail.tele.dk
Gunna Beier – afgået ved døden
Tandlæge Jytte Kjær Christensen, Kildeskovvej 1 B, 4100 Ringsted, 
 57616918, 22674321, jyttekc@adr.dk
Claes Kjær, Enighedsvej 14, 4180 Sorø
Andreas Sethedal, Gl. Kongevej 33 B, 1610 København V, 
 33254532, sethedal@teliamail.dk
Leon Østergaard, Dyssegårdsvej 32, 2900 Hellerup, 
 39681714, 21271614, leon.oestergaard@gmail.com
Inge Sylvest Bech, f. Larsen
Merete Leegaard, f. Ladefoged
Tandlæge Per Pors Lindberg – ønsker ingen kontakt
Ministerråd Jørgen Skovgaard Nielsen, 
 Parkovvej 52, 2820 Gentofte, 29653910, 40197279, jornie@mail.dk
Per Ulrik Nielsen – afgået ved døden
Lisbeth Buhl Henriksen – afgået ved døden
Ole Stig Pedersen – afgået ved døden
Svend Johan Piper
Anni Planteig, f. Tvenstrup, Batterivej 12, 2650 Hvidovre, 36786201, planteig@privat.dk
Jan Zacchi, Lundegårdshegnet 68, 4030 Tune, 50539021, zacchi@tune.dk

Realister A-klassen
Per Borresen, Søtoften 5, 2680 Solrød Str, 56145468, perborresen@dbmail.dk
Jytte Christensen – afgået ved døden
Lærer Erik Grønberg, Ved Andebakken 1, 3.th, 2000 Frederiksberg, 38101951
Emli Wolmer Hansen
Gunvor Andresen, f. Jensen, Randrupvej 9, 2.tv, 2610 Rødovre, 38106718
Selma Margit Jørgensen
Erik Børge Nielsen
Kaj Jørgen Lykke Nielsen
Lise Vibeke Knudsen, f. Nielsen, 
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Svend Martin Otterdal, Øverødvej 21. 2.,-dør 22, 2840 Holte, sotterdal@gmail.com
Lærer Jørgen Holst Petersen, 
 Bryggerdammen 35, 2605 Brøndby, 36755284, joergen.holst@mail.dk
Stig Hardis Seidenfaden, Skramsvej 13, 4622 Havdrup, 46186795, shs@havdrup.dk
Ann-Mari Skovgaard Roloff, Ellegårdsparken 9, 3520 Farum, 
 44954441, 29922348, annmariroloff@gmail.com
Ejvind Stedstrup – afgået ved døden
Bente Fabricius-Hansen, f. Sørensen, Højvangsvej 5, 4000 Roskilde, 
 40611964, btfh@mail.dk
Erling Peter Sørensen, Ølbyvej 149, 4600 Køge, 56169820, lenerling@youmail.dk
Anette Broen Stangerup, f. Thostrup, Rørsangervej 9, 2970 Hørsholm, 
 30717704, 27207704, a.stangerup@youmail.dk
Lisbeth Broen Wallstrøm, Pilelunden 12, 5550 Langeskov, 
 28951240, lisbethw@stofanet.dk
Helle Bay Andersen – afgået ved døden

Realister B-klassen
Peter Byberg – afgået ved døden
Gurli Hansen
Nina Merete Schultz Henriksen, f. Hjorth
Birgitte Grøn Nørfelt, f. Johnsen, Duevej 10, 5.tv, 2000 Frederiksberg, 
 42345415, norfelt@familie.tele.dk
Eva Merete Jørgensen – afgået ved døden
Birthe Normann Petersen, f. Kelp , Indelukket 48, Muldstrup, 4100 Ringsted, 
 51256019, 21664021, bonormann@mail.dk
Ove Gunner Krarup – afgået ved døden
Inger-Lise Margretha Küster
Kirsten H. Hansen, f. Langkilde
Lillian Lindorff, Kalkerupvej 19 A, 4684 Holmegård, 55728643, l-lindorff@stofanet.dk
Anne Olesen Løkken, Tejnvej 20, 3770 Allinge, 
 56481802, 42381504, anne-lokken@mail.dk
Svend Louis Musaeus, Smidstrupvej 1, 4330 Hvalsø, 24450445, svend@musaeus.dk
Erik Bundgaard Nielsen
Jutta Dyndgaard Nielsen – afgået ved døden
Pia Tove Clausen, f. Nissen
Ann Lisbet Nissen, f. Pedersen, 
 Tålforvej 47, 8250 Egå, 30342613, ann.nissen@webspeed.dk
Peder Johs. Pedersen, Frankrig, johs.p@orange.fr
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Karen Sørensen, f. Rasmussen, 
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Realister
Bente Kjeldsen, f. Jensen, lochmann.kjeldsen@fiberpost.dk    
Tove Borch Sheth, f. Jørgensen, tove.bjs@get2net.dk    
Trine Jørgensen, trine.joergensen@youmail.dk    
Henrik Larsen, gundestrup.larsen@mail.dk    
Marianne Hedeboe Jensen, f. Lund Afgået ved døden    
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Michael Petersen, mi@petersen.mail.dk    
Lisbeth Schou, lisbetschougiouri@yahoo.com    
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Gerhard Dall, gerhard.dall@tryg.dk    
Hanne Døcker, hanne.doecker@skolekom.dk    
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Henrik Piil Gøttrup, Gl. Byvej 19, Allerslev, 4320 Lejre  
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Charlotte Hindø, Afgået ved døden    
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Bent Stricker Schønnemann
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Pia Charlotte Bengtsson, f. Larsen, pila@ruc.dk    
Marianne Nielsen, mari@eb.dk    
Ann Charlotte Nydam, Åleslippen 4, 2620 Albertslund - ???    
Bente Kjærulf  Pedersen, bkpe@haderslev.dk    
Gertrud Thøfner, f. Rask, eebsgth@koegekom.dk    
Maria Christina Rodríguez Pagnamento, Cypressen 6, Svogerslev, 4000 Roskilde    
Vivi Rønne, vr.iadh@cbs.dk    
Hanne Hviid, f. Schleicher hannehviid@os.dk    
Jette Sinius-Clausen, Afgået ved døden    
Ellinor Røber-Christensen, f. Sørensen, ellinor_rc@hotmail.com    
Pia Elers Caspersen, piaelers@gmail.com  

C-klassen
 Inge Lise Hermansen, f. Andersen, Næstegårdsvænget 14, Løvel, 8830 Tjele    
Else Marie Bjørnsen, Elsemarie@elsemarie.net    
Anne Schwartz (Hansen), Marius Pedersenvej 109, 4300 Holbæk    
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Ruth Ejdrup Olsen, anerru@webspeed.dk    
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Lis Stigler, pandora@nypost.dk    
Birthe Straarup, mail@fodpaalivet.dk    
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Pia Traugott, f. Olsen, pitr@holb.dk    
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D-klassen
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Mette Burup, metteburup@lic-mail.dk    
Susanne Djørup, susanne@massagegalleriet.dk    
Anette Ellebæk (Hansen), Ewalds Have 69, 4300 Holbæk    
Irmelin Funch Jensen, irmelin@sol.dk    
Liselotte Gabriel Jensen, Marievej 42, 3060 Espergærde    
Grete Karen Pedersen, f. Jørgensen, knud_erik_pedersen@hotmail.com    
Merethe Cramer Petersen, f. Larsen meogp@lic-mail.dk    
Jette Vivian Lindstrøm, Solbyen 30, 9000 Aalborg    
Palle Bo Nielsen, Toftegade 13, 4000 Roskilde    
Lisbeth Egebjerg Olsen, Lundtoftevej 297 A, st., 2800 Lyngby    
Annemarie Munk Pedersen    
Ingelise Pedersen   
Ulrik Søborg Pedersen, ulriksp@privat.dk    
Vibeke Henriksen, f. Petersen, vibeke.henriksen@hotmail.com    
Lise Ingerslev Roberts, f. Sørensen, Jægergårdsgade 67, 8000 Aarhus C    
Inger Østergård Andersen Brombærhaven, 2680 Solrød Strand    
Anne Marie Elkjær, Ulriksdalvej 14, 2100 København Ø    
Ellen Holm, holmik@mail.dk    
Anne Margrethe Lyskjær Salomonsen, f. Frølund, Afgået ved døden    
Gurli Rømer Jensen, f. Kristensen, Engskolevej 12, 2730 Herlev    
Ivan Erik Petersen, Thyrasgade 4, 5. lej. 601, 2200 København N    
Janis Granger, jg@dis.dk  

U-klassen
Susanne Bøllingtoft, Engvej 104, 2300 København S    
Anne Marie Dybdahl Christoffersen Ibsgården 58, Himmelev, 4000 Roskilde    
Steen Øgaard Dahl, sdah@orbicon.dk    
Karsten Høgh Jensen, khj@geo.ku.dk    
Per Schwartz (Jensen), Nørre Farimagsgade 69, 1.th., 2100 København Ø    
Morten Jørgensen, morten@morhan.net    
Flemming Damgaard Larsen, Hyllingeparken 15 A, 4070 Kirke Hyllinge    
Carl Erik Sanders Nielsen, cen@cenielsen.dk    
Troels Østergaard Sørensen, dekan@samf.ku.dk    
Ellinor Andersen, Åby Søndre Gade 21, 8830 Tjele    
Bent Tolstrup Christensen, bent.t.christensen@agrsci.dk    
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Poul Henning Håkonsen, Afgået ved døden    
Rose Mary Koplev, f. Larsen, Afgået ved døden    
Ulla Lissi Duwander, f. Madsen, ulladuwander@mail.dk    
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Anne-Marie Wøldike, f. Rasmussen, Afgået ved døden    
Lise-Lotte Lindholm Mikkelsen, f. Rasmussen
 Stakhaven 8, Sæby, 4070 Kirke Hyllinge    
Arne Wamsler, arwam@it.dk  

V-klassen
Claus Juhl Andersen, cja@bupl.dk    
Michael Hans Andreas Bardram, Ønsker ikke kontakt    
Anette Skafte, f. Bjergager, anetteskafte@skolekom.dk    
Allan Butans Christensen, butans@sport.dk    
Kent Eldov, keneld@rm.dk    
Thomas Arent Filtenborg, taf@dadlnet.dk    
Bent Hansen, bent.inge@lic-mail.dk    
Finn Hansen, Afgået ved døden    
Steen Lykke Jensen, hartmann@post1.tele.dk    
Stig Hoffmann Johansen, wjohansen@havdrup.dk    
Jan Jarman Jørgensen, idk71068@internet.dk     
Jens Kieldsen, Stenmarksvej 30, 4100 Ringsted    
Frank Alex Kristensen, fkbk@mail.dk    
Torben Mølgaard jalt@post12.tele.dk    
Allan Pedersen Nyrup, allan.nyrup@teliamail.dk    
Jørgen Olsen, Hirsevænget 3, 4690 Haslev    
Mette Skovgaard Christensen, f. Olsen
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Peter Engelbrecht Nielsen, Horsekilden 23, Svogerslev, 4000 Roskilde    
Ebbe Nordbo, eno@pdir.dk    
Søren Skafte (Poulsen), sorska@um.dk  
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Ole Christoffersen, olechristoffersen@yahoo.dk    
Niels Ole Galle, ole.galle@gmail.com    
Ole Bjørn Hansen jumoss@tdcadsl.dk    
Orla Hvidberg Hansen, orlahansen@vip.vestnet.dk    
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Jens Kristian Kølgaard, Afgået ved døden    
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Jørgen Engelbrecht Petersen, Sofiegade 24, 1418 København K    
Jørgen Johannes Poulsen, Ønsker ikke kontakt    
Kaj Daugaard Sørensen, dauskaj@yahoo.dk    
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Birthe Østergaard , b.oestergaard@profibermail.dk    
Jens Bundvad, jbundvad@gmail.com    
Karsten Eriksen, karstene@dadlnet.dk    
Ole Buch Hansen, ole.buch@privat.dk    
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Y-klassen
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Gösta Bengtsson, Rørsangervej 48, 2400 København NV    
Henrik Dybdahl, mail@dybdahl.cc    
Troels Werner Hansen, troelswerner@hotmail.com    
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Jørgen Sten Nielsen, jsnielsen@privat.dk    
Per Frydenlund Nielsen, perfrydenlund@ofir.dk    
Jørgen Frydkjær-Olsen, j_frydkjaer@hotmail.com    
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Arne Vagn Spiegelhauer, job.asp@post.cybercity.dk    
Flemming Wahrén, fw@adr.dk    
Solveig Frandsen, frasolveig@gmail.com    
Else Høyer, hoe.else@gmail.com  
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Z-klassen
Ole Michael Jensen, omj@sbi.dk    
Preben Jensen, jensenp@inara.dk    
Jens Thomas Jespersen, xjth@mail.dk    
Søren Peter Kieldsen, soren@lsp-kieldsen.dk    
Jørgen Bay Larsen, jorgen.b.larsen@gmail.com    
Poul Martin Jørgen Larsten, Søndergårds Allé 21, 2760 Måløv    
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(Poul) Vagn Nielsen, p.vagn@yahoo.dk    
Hakon Dahm Spliid, hakon@hds-revision.dk    
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Else Foldager Larsen, Landsbyvænget 5, Herskind, 8484 Galten    
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